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Utvalgte kulturlandskap i Os - informasjonsbrev 2019 

Tiltak og satsinger i 2018 
Vi takker for et godt år med aktivitet og stor innsats for kulturlandskapet, 
seterlandskapet og bygningene i vårt Utvalgte Kulturlandskap i Vangrøftdalen, 
Kjurrudalen, Sætersjøen og Nordervollia.  
 
Vi fikk i 2018 tildelt en ramme på 1 000 000 kroner fra LMD/KMD.  
Midlene ble bevilget til rydding/istandsetting/skjøtsel av ulike arealer; innmarksbeiter, slåttearealer, 
utmarksbeiter, ferdselsårer/leder m.m. 
Det ble også bevilget midler til istandsetting av bygninger og tilskudd til fremføring av strøm i 
Vangrøftdalen. Det bevilges også et årlig tilskudd til de som driver aktivt seterbruk med 
mjølkeproduksjon og dyr på beite.  
Gjennom satsingene i Utvalgte Kulturlandskap i vårt område er det lagt stor vekt på å støtte opp om 
tiltak som styrker det tradisjonelle landbruket med seterdrift og dyr på beite.  
«Åpen seter» på Utistuvollen har fått støtte. Dette er et viktig tilbud for de tilreisende og en god 
arena for å formidle kunnskap om, og verdiene knyttet til seterdrift og landbruk.  
 
Tildeling av midler 2019 
Tildelingen til Utvalgte Kulturlandskap; Vangrøftdalen og Kjurrudalen for 2019,  
er 1 000 000 kroner. Dette er samme bevilgning som i 2018. 
  
Landbruksdirektoratet påpeker at Forskrift om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og 
verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap gir rom for lokal tilpasning og prioriteringer 
av satsinger og tiltak. Midlene til fylkene/områdene skal gå til skjøtsel, drift, vedlikehold, 
istandsetting, investeringer, nødvendig detaljplanlegging, formidling og tilrettelegging overfor 
grunneiere. Utgangspunktet for bruken av midlene skal være forvaltningsplan, skjøtselsplaner, 
tidligere kostnadsoverslag og ajourførte prioriteringer som er gjort i fylket. 
For Vangrøftdalen, Kjurrudalen og Sætersjøen vil «Områdeplanen» og prioriteringene som er drøftet 
med arbeidsgruppa, være førende for bruken av midlene.  
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Søknad om støtte til tiltak 
Dere kan også i år søke om tilskudd til ulike tiltak. Søknadsskjema finner dere på nettsiden; 
www.fylkesmannen.no/UKL eller på Os kommune sin nettside under teknikk, landbruk og 
miljø/landbruk/utvalgte kulturlandskap. 
Vi minner om søknadsfristen som er 1. mai 2019. Søknaden sendes til Os kommune, som 
videresender søknaden til Fylkesmannen. 
 
Det kan i år som tidligere søkes om tilskudd til følgende tiltak: 

 Skjøtselstiltak. Alle som ønsker å sette i gang eller videreføre rydding/skjøtsel av arealer kan 
søke. Seter-nære arealer der det beites jevnlig vil bli prioritert. Likeså vil områder med frodig 
og artsrik vegetasjon prioriteres. Etter søknadsfristen vil Fylkesmannen sammen med 
kommunen gjøre en prioritering av tiltakene. Det utarbeides skjøtselsplan med 
kostnadsoverslag som blir grunnlag for tildeling av midler høst/vinter 2019 

 
 Restaurering av bygninger og andre kulturminner. Etter søknadsfristen vil Fylkesmannen 

sammen med kommunen og antikvar i Hedmark fylkeskommune foreta en befaring og en 
prioritering av innkomne søknader. Det utarbeides en tilstands- og tiltaksvurdering samt et 
kostnadsoverslag for tiltaket. Tilskuddssatser:  
o Inntil 80 % tilskudd til antikvariske bygninger der eier har liten egennytte av å ta vare på 

bygningen  
o Inntil 60 % tilskudd til antikvariske bygninger der eier har noe egennytte (lagerplass og 

lignende) 
o Inntil 50 % tilskudd til fjøs. Her er det også mulig å søke andre tilskuddsordninger, som 

for eksempel BU-tilskudd 
 

 Tilskudd til kjøp av aggregat på setre med mjølkeproduksjon 
 

 Andre tiltak.  
Det kan søkes om tiltak som bygger opp under målene i områdeplanen. Eksempler på tiltak 
kan være informasjon, skilting, kurs, fagdager m.m.  
Ellers vil vi prioritere tiltak som «Åpen seter», matservering, seterkafé m.m. 
 

 Utvalgte Kulturlandskap i Vangrøftdalen og Kjurrudalen har 10-års jubileum i år. Dette vil vi 
gjerne markere. Om noen har idèer eller planer om arrangementer, åpen dag, konserter, 
matservering e.l. bevilger Fylkesmannen gjerne tilskudd til dette.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/UKL
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Vi ønsker dere en god vår og sommer, og lykke til med eventuelle tiltak og prosjekter! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bente Odlo (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Jorunn Stubsjøen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi:  

- Os kommune, Landbruksetat, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen 
- Hedmark Fylkeskommune, Pb. 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar 
- Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Fylkesmannen i Trøndelag, Pb. 2600, 7734 Steinkjer 
- Fylkesmannen i Innlandet, v/ Ståle Sørensen 


